ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Số: 3230 /SNN&PTNT-KHTC
V/v giao nhiệm vụ tham gia ý kiến về
đề nghị bổ sung các mỏ đất san lấp
trên địa bàn các huyện Bá Thước,
Quan Sơn, Mường Lát vào Quy
hoạch tỉnh (lần 2).
\

Kính gửi: Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm.
Nhận được các Văn bản của Sở Xây dựng: số 5495/SXD-VLXD ngày
29/7/2022 về việc tham vấn ý kiến về đề nghị bổ sung các mỏ đất san lấp trên
địa bàn huyện Bá Thước vào Quy hoạch tỉnh; số 5532/SXD-VLXD ngày
30/7/2022 về việc tham vấn ý kiến về đề nghị bổ sung mỏ đất làm VLXD thông
thường trên địa bàn huyện Quan Sơn vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng
sản trên địa bàn tỉnh; số 5541/SXD-VLXD ngày 30/7/2022 về việc tham vấn ý
kiến về đề nghị bổ sung mỏ đất làm VLXD thông thường trên địa bàn huyện
Mường lát vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở giao Chi cục Kiểm lâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao
và kết quả kiểm tra thực địa của liên ngành, có ý kiến tham gia bằng văn bản
(trong đó, nêu rõ quan điểm thống nhất hay không thống nhất) về đề nghị bổ
sung các mỏ đất san lấp vào Quy hoạch tỉnh của UBND các huyện Bá Thước,
Quan Sơn, Mường Lát (theo hồ sơ gửi kèm).
Văn bản tham gia ý kiến của đơn vị gửi về Sở trước ngày 12/8/2022 để
tổng hợp, gửi Sở Xây dựng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Chánh VP Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.
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Lê Xuân Thắng

